
Boerderij van Nambikay – Nieuwsbrief april 2016                                  

 

Beste allemaal, 

Het is alweer april 2016. We willen u graag weer bijpraten met deze nieuwsbrief: Hoe is het nu op de 

Boerderij van Nambikay?. Veel leesplezier! 

 

Sri Lanka: Goed nieuws! Het is eindelijk gelukt: Boerderij van Nambikay krijgt elektriciteit! De 

boerderij wordt waarschijnlijk eind april aangesloten op elektriciteit. De betaling is gedaan, de 

bekabeling ligt klaar, nu alleen de aansluiting nog.  Een grote opluchting: de boerderij heeft dan geen  

generator meer nodig – behalve tijdens stroomuitval -, en bijvoorbeeld melk kan direct in een koeling 

geplaatst worden. En dat  de boerderij dan eindelijk verlichting heeft, zodat bijvoorbeeld de 

nachtwacht meer zicht heeft en het ’s nachts veiliger is.  

 

In de vorige nieuwsbrief vertelden we al dat de geiten in een ‘hoge stal’ - een meter boven de grond - 

zijn geplaatst. Dit bevalt goed, er is hierdoor minder kans op ziekte. Er zijn de afgelopen weken zeven 

geitjes geboren! We willen gaan kijken of er meer en andere (betere) soorten geiten bij gekocht 

kunnen worden. Voor de toekomst betekent dit onder meer dat er een grotere stal nodig zal zijn. Om 

meer schaduw te creëren, zijn er vorig jaar bananenbomen en kokosbomen geplant. Deze bomen 

groeien goed en de dieren varen er wel bij. Door het verbeterde irrigatiesysteem groeit het gras 

goed. Het gras is vooral bedoeld voor veevoer. Ook met de koeien en kalfjes gaat het goed, ze 

groeien goed. De eerste kalfjes zijn al behoorlijk gegroeid en zijn nu pinken. We hopen dat ze aan het 

eind van dit jaar zelf kalfjes zullen krijgen.  

 

Gelukkig heeft de krokodil de visvijver niet meer bezocht in de afgelopen maanden. In de droge 

periode worden de sloten en waterkanalen regelmatig schoongemaakt, zodat krokodillen zich niet 

kunnen verschuilen. De 2e visvangst heeft minder winst gegeven dan de 1e visvangst, doordat er geen 

extra voer werd gegeven om zo te besparen op de kosten. We gaan nu werken aan een combinatie 

van in te kopen krachtvoer en voer die op de boerderij voorhanden is. Door deze combinatie hopen 

we dat de vissen weer beter groeien en er opnieuw een goede opbrengst komt. We denken na over 

uitbreiding van de visvijver door te stoppen met de rijstbouw en op die plek een visvijver aan te 

leggen.  

      
Rijstverbouw en geitenstal In de geitenstal    Rijst oogst 



 
 

 

De rijst heeft afgelopen najaar/winter een goede opbrengst gehad in het regenseizoen (oktober-

januari), maar de visvijver levert meer inkomsten op. Daarom gaan we inzetten op de visvijver om zo 

meer inkomsten te genereren. Daarnaast was er wat winst door de verkoop van de chilipeper. We 

kijken hoe deze oogst nog beter kan, door te kijken naar soort en periode van verbouw en oogst.  

 

Projecten in Sri Lanka – Boerderij van Nambikay heeft vorig jaar met kerst een bedrag aan zeven 

kerken in Sri Lanka kunnen geven voor kinderwerk in de kerk, het was de eerste ondersteuning aan 

kerken in de regio. 

 

Ellard en Detje de Vries, Peter, Suzanne en Stef hebben afgelopen februari een bezoek gebracht 

aan de boerderij. Hieronder hun korte impressie: 

 

Wat is jullie link met de Boerderij van 
Nambikay? Wij kennen Uthayan en Jakolien al 
vanaf de tijd dat ze in Zwolle wonen. Detje is 
vanaf het begin betrokken bij de stichting 
Boerderij van Nambikay als bestuurslid. Alle 
reden dus op onze vakantiereis een kijkje te 
nemen bij de boerderij. Onze link met Sri Lanka 
gaat veel verder terug dan alleen het contact 
met Uthayan en Jakolien en de boerderij. Onze 
kinderen zijn in het  land geboren. Daarom 
bezoeken we van tijd tot tijd het prachtige 
eiland. Zo ook in februari 2016. 

Wat is jullie indruk van de boerderij? 
Onderweg van Anuradhapura naar Mannar 
buigen wij ter hoogte van de Giant tank - een 
groot waterreservoir - van de weg af en rijden 
we een landweg in op weg naar de boerderij. 
Coördinator Theva rijdt voorop met zijn motor 
om ons de weg te wijzen. Wij zien hier en daar 
ruïnes van kapot geschoten huizen als stille 
getuigen van de voorbije burgeroorlog... Na 
een kwartiertje rijden zien we de boerderij in 
het landschap opdoemen. Het is tegen het 
middaguur en (dus) heet. We worden gastvrij 
ontvangen door Theva, Praba (adviseur) en 
Shiva (werker), die ons graag rondleiden over 
het terrein van de boerderij. Het is erg leuk 

deze mensen te ontmoeten in hun omgeving. 
De koeien staan op stal en zien er goed en 
tevreden uit. Achter de stal is een veld waar 
gewas groeit als voedsel voor de koeien. Het 
gewas wordt met een irrigatiesysteem van 
water voorzien en na de oogst in een machine 
gehakseld. Er is een rijstveld, dat in april zal 
worden geoogst. In een andere periode van 
het jaar worden er pinda's op verbouwd. Op 
een ander terrein is een verblijf voor de geiten. 
Er zijn onlangs een paar jonge geitjes geboren, 
die in een afzonderlijk gedeelte  van het 
verblijf zijn ondergebracht. Ook is er een grote 
kweekvijver voor vissen, die zich overigens niet 
laten zien, waarschijnlijk vanwege de warmte. 
We zijn onder de indruk van de conditie van de 
beesten in dit naar Nederlandse begrippen 
droge en hete gebied. Dat geldt ook voor de 
inzet van de mensen die we zien en spreken. 
We sluiten het bezoek af met een heerlijke 
lunch bij de broer (en zijn gezin) van Uthayan.  

Wat is jullie wens voor de boerderij? Wij zien 
ook goede toekomstmogelijkheden voor de 
boerderij. Het is een uitdaging te kiezen voor 
de meest geschikte exploitatiemogelijkheden 
in relatie tot het klimaat en de omgeving. Het 
gaat prima met de boerderij! Op deze manier 
kan de boerderij een voorbeeld blijven en 
steeds meer worden voor het omliggende 
gebied, dat na het einde van de burgeroorlog 
in 2009 ruimte heeft voor ontwikkeling. Onze 
wens is dat het project tot een zegen mag zijn 
voor de omgeving en de mensen die er 
werken. 

Wat willen jullie meegeven aan de lezers van 
de nieuwsbrief? Een verslag als dit kan nooit 



 
 

het gevoel en de ervaring van het bezoek 
overbrengen.... We wensen iedereen toe 
diezelfde ervaring te ondergaan bij een bezoek 
aan het mooie Sri Lanka en de boerderij. Het is 

belangrijk voor de ontwikkeling van de 
boerderij en de projecten die daaruit 
voortvloeien Boerderij van Nambikay te blijven 
ondersteunen met giften, meeleven en gebed! 

      
Koeien staan er mooi bij       moeder geit met geitjes      rondleiding op de boerderij 

meer foto’s en korte video impressie van Farm of Nambikay op www.nambikay.org   

 

Familie Meas, een jaar naar Sri Lanka - U hebt 

het misschien inmiddels vernomen. Uthayan en 

Jakolien Meas gaan vanaf half augustus 2016 

een jaar met hun gezin naar Sri Lanka. Een 

spannend plan en een hele onderneming, maar 

ze hebben er veel zin in. De bedoeling van deze 

reis is allereerst om Boerderij van Nambikay van 

dichtbij te kunnen ondersteunen. Daarnaast is 

het fijn om een tijd dichterbij de familie Meas te 

zijn, Uthayans vader is inmiddels 85 jaar. Voor 

het hele gezin een mooie kans om deze 

grootouders, het land, de cultuur en de natuur van dichtbij mee te maken. Ze gaan in Jaffna wonen – 

dat is de meest noordelijke stad. In deze stad zullen de kinderen naar een Engelstalige christelijke 

school gaan. Nog steeds 2,5 uur rijden van de boerderij en familie (op kaartje dichtbij Mannar), maar 

toch een stuk dichterbij dan Nederland. Jakolien heeft de gelegenheid gekregen om haar werk voor 

Verre Naasten vanuit Sri Lanka voort te zetten. Verder geeft het een kans om in de overige tijd 

contacten met kerken in Sri Lanka aan te halen en christelijke hulporganisaties ter plekke te 

ondersteunen. Ze zijn God dankbaar voor deze mogelijkheid.   

 

Gezocht: communicatie Sri Lanka – Nederland – Stichting Boerderij van Nambikay is op zoek naar 

u/jou! We zijn op zoek naar iemand die wil helpen om de communicatie tussen Sri Lanka en 

Nederland op peil te houden en onze achterban regelmatig wil informeren via een nieuwsbrief, blog 

of via Facebook, vooral nu Uthayan en Jakolien vanaf augustus een jaar in Sri Lanka zullen wonen en 

werken. En die mee wil helpen met het bedenken en uitzetten van acties voor Boerderij van 

Nambikay. Is dit iets voor jou? Laat het ons weten! 

http://www.nambikay.org/


 
 

Nederland: Sponsoring - Uthayan loopt zaterdag 11 juni mee met de Halve Marathon in Zwolle en 

wil graag gesponsord worden. Wie loopt met hem mee?  

Vraag: Heb jij je ook opgegeven voor de Halve Marathon en zou je je ook 

willen laten sponsoren ten behoeve van de Boerderij van Nambikay? Laat 

het ons weten! Misschien kunnen we samen hardlopen en zo geld 

opbrengen voor Boerderij van Nambikay. 

 

 

Jaarrapport 2015 – Geïnteresseerd in het financiële - en projectrapport 2015 van Stichting Boerderij 

van Nambikay? Zie http://nambikay.org/?page_id=296 bij (2015).  

Gebedspunten: willen jullie met ons God danken voor alle zegeningen die we mochten ontvangen 

door de opbrengsten van de boerderij, de regenperiode goed is doorgekomen en danken voor de 

inzet van de werkers. Willen jullie met ons bidden voor zegen op de ontwikkelingen op de boerderij 

en voor de voorbereidingen van Uthayan, Jakolien en hun kinderen voor  het vertrek naar Sri Lanka.  

 

Hartelijk dank voor uw/jouw support, gebed en meeleven! In juni hopen we opnieuw een 

nieuwsbrief rond te sturen.  

 

Hartelijke groet van Stichting Boerderij van Nambikay: 
Yvonne Francke, Gerben Palland, Detje de Vries, Uthayan & Jakolien Meas 
 

Giften kunnen overgemaakt worden naar IBAN rekeningnummer NL19 TRIO 0197 6091 63 t.n.v. 

Stichting Boerderij van Nambikay te Zwolle. Of via iDeal op onze website: 

http://nambikay.org/?page_id=376. Boerderij van Nambikay heeft de ANBI-status, de giften zijn dus 

aftrekbaar voor de belasting.  

Heb je een idee om fondsen te werven? Wil je actie voeren voor ons project? Wil je meehelpen 

met het bedenken van acties en die meehelpen organiseren? Laat het ons weten!  

 

 

 
Nambikay betekent in het Tamil hoop. Boerderij van Nambikay wil bijdragen aan 

herstel, ontwikkeling en toekomst van mensen in het eerder door oorlog 

getroffen Sri Lanka door: 

 50% van de winst te gebruiken voor kleinschalige projecten 

(bijvoorbeeld studiebeurzen, een koe als microkrediet voor weduwen, 

support voor mensen met een beperking); de overige 50% wordt 

gebruikt voor verdere ontwikkeling van de boerderij 

 Samenwerking met de lokale kerken om deze kleinschalige projecten 

op te zetten en te beheren 

 

 

Hoop voedt!   

   

info@nambikay.org  
www.nambikay.org  
www.facebook.com/BoerderijvanNambikay  
KvK 57630763 
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